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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

III Niedziela Wielkanocna – Otworzył im oczy i poznali Go 

Słowo Boże: Dz 3,13-20; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48 

 „Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak po-
znali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, 
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”. 
Możesz nosić w sobie wspomnienie spotkania z Jezusem. 
To wspomnienie może być tak żywe i barwne, że nie potra-

fisz zatrzymać Go dla siebie, ale opowiadasz o nim, bo gdzieś z tyłu głowy masz przekona-
nie, że to nie jest zarezerwowane tylko dla ciebie. (…).   
Było dobrze, było pięknie! A jak jest teraz? Czy wspominanie spotkania z Panem daje nam 
gwarancję, że kolejne spotkania będą równie, albo nawet bardziej dla nas owocne? Co zro-
bić, aby nie pozostać w świecie melancholijnego wracania do czasów przeszłych? Czy rze-
czywiście „kiedyś było lepiej”? 

Może podobni jesteśmy do uczniów z dzisiejszej ewangelii, którzy patrząc wstecz, 
nie potrafią rozpoznać Pana przychodzącego dzisiaj, tu i teraz? Trud chwili obecnej nie jest 
wcale znakiem nieuchronnie zbliżającego się schyłku naszego świata wiary, wartości, ale 
wyzwaniem – okazją do rozwoju, w której obecny jest Chrystus. Św. Ignacy z Loyoli podpo-
wiada nam, że dzisiaj jest czas łaski, nie wczoraj, ani jutro, ale teraz! Nie żyjmy więc tym co 
było, ani tym co będzie, ale tym co jest. Pod płaszczem trudności ukryty jest Pan. 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Ustanawiając Tajemnicę Eucharystyczną 
Chrystus Pan Krwią swoją opieczętował Nowe Przymierza, którego jest pośrednikiem, jak 
kiedyś Mojżesz krwią cielców opieczętować Stare (por. Wj 24,8). Jak bowiem opowiadają 
Ewangeliści, w czasie Ostatniej Wieczerzy wziąwszy chleb, dzięki czynił i łamał i dał im mó-
wiąc: to jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie 
i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten jest kielich. Nowy Testament we krwi mojej, która za was 
będzie przelana” (św. Paweł VI). 
  

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :
1. Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna.  Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.

O godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa o ustanie pandemii.
O godz. 15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.
Dzisiaj rozpoczyna się 13. Tydzień Biblijny.

2. W środę o godz. 7.00, nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji chorych.
3. W piątek uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

W tym dniu (23. dzień miesiąca) wspominać będziemy św. o. Pio. Msza św. o 18.00.
4. Kolekty: 18 i 25 kwietnia - na potrzeby parafialne.

„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
5. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, w zakrystii kościoła, po Mszy św.
6. Bardzo dziękuję pracującym w minionym tygodniu. Byli to: Beata Schnurpfeil,

Gabriela Kochanowska, Teresa i Gerard Wicher, Anna Wolska, Antoni Wicher,
Agnieszka i Andrzej Jania, Bernard Smiatek, Andrzej Halski, Piotr Trzerwa, Jan Duczek,
Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz i Mateusz Skałecki.

 

Na wesoło: Czym różni się klasowy leń od kujona? 
Temu pierwszemu dokuczają rodzice. Drugiemu - koledzy. 

 

Cd. ze strony 3.:    IV Niedziela Wielkanocna – 25 IV 2021 
          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M: 7.30 – za + Elżbietę Weyrauch (w 1. r. śmierci). 

   8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii     
  M:  9.00 – w int. Barbary Bomba (z ok. 65. r. ur.), z podz. za o. łaski 

    z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Brygidy i Krystiana Stanowskich (z ok. 40. r. ślubu) z podz. za o. 
       łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD) 
    15.00 – 15.30: Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii. 

        15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św. 

Nr 16 
(623) 

18 IV 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 38. (Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;  87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89)  
  za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

18 – 24 kwietnia 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 

25 – 01 maja 40. Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107, 
  109, 111, 113. 
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M.: 15.45 - ……………………………………………………..……..…………. (intencja wolna). 
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Złota myśl tygodnia: „Zmartwychwstały Jezus idzie obok nas.  
                                On objawia się tym, którzy Go wzywają i miłują”.  (Papież Franciszek) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę Józefa Chudalla, ich syna Teodora,  
                   Martę i Pawła Kipka, 2 braci i 2 siostry oraz Anitę Nichte. 

 

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021                         
 
 
 

          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – w int. Anny Wolskiej (z ok. 70. r. ur.) oraz  
                w int. Marka i Katarzyny Wolskich (z ok. 5. r. ślubu), z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
                Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława Wolskiego. 
 
 
 

          8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
  M:  9.00 – w int. Darii Ciesiołkiewicz (z ok. 18. r. ur.), z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog. oraz dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 
 
 
 

        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Gabrieli Brysz (z ok. 60. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
 
 
 
 

    15.00 – 15.30: Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii. 
            15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św. 
 
 

M.: 15.45 – w int. Joachima Rygol, z prośbą o Boże błog. i powrót do zdrowia. 
 

 

Poniedziałek (19 IV) – dzień powszedni                                               
 

17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55) 
        17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – za ++ Alicję i Jana Cholewa, z rodzin Tomeczek, Oremek i Cholewa. 
 

 

Wtorek (20 IV) – dzień powszedni                                               
 

17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55) 
        17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla rodziny Alfreda Korgel. 
 

 

Środa (21 IV) – dzień powszedni                                               
 

 

 7.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa  
            w intencji chorych  
7.15 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  

                      (7.30 – 7.55: adoracja w ciszy i spowiedź św.)   
 

M.: 8.00 – za ++ dziadków Waleskę i Stefana. 

 

 

Czwartek (22 IV) – dzień powszedni                          

17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55) 
        17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy)   
      17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,   
               kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                 w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).       
M.: 18.00 – w int. rodziny Cebula, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                   oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

 

Piątek (23 IV) – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski                                

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)      
      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
  M.: 16.30 – za + Ludwikę Kołodziej. 

 

              17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  
M.: 18.00 – (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 

  3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
  4) w intencji pracujących za granicą 
  5) w intencji dzieci i młodzieży 
  6) w intencji chorych parafian 
  7) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  8) o pokój na świecie 
  9) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
10) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
11) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 

 

Sobota (24 IV) – dzień powszedni  
 

        7.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 8.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna).  

 
     
 

                                                                             17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa   17.00 – 17.30: spowiedź św.   
  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
 17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – w int. Urszuli i Edmunda Zdyb (z okazji 40. r. ślubu) z podz. za o. łaski 

z prośbą o Boże błog. w rodzinie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
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